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 الدزض الحادي عشس
 

 

ِّ وطلم وبازن، على عبدن وزطىلك محمٍد، وعلى آله 
همَّ صل 

َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابحه أجمعين، وعلى من ثبعهم بئحظاٍن إلى يىم الدين

 

. ثحمة باب الُصلح           

.. الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىل هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد}

. فاللهم اغفس لىا ولشيخىا وللحاضسين واملشاهدْين  وجميع املظلمين

: كال ابن كدامة زحمه هللا

. باب الُصلح

ا في الهبة 
ً
ومن أطلغ بعض دْيىه أو وهب غسيمة بعض العين التي في يده جاش، ما لم يجعل وفاء الباقي شسظ

 {.وإلابساء، أو يمىعه حله إال برلك، أو يضع بعض املؤجل ليعجل له الباقي

 ٌىه : اإلاإلف هىا بحن ما ًخػلم بحىم ئظلاغ بػع الحم الزي غلى الؼشف آلاخش، وكا ًْ ومً أظلؽ بػع د

ً  أو يهب بػع الػحن  ًْ مه بػع الػحن التي في ًذه حاص، هزا حاةٌض ومششوٌع أن ٌعلؽ بػع الذ أو وهب غٍش

م، لىً بششٍغ، كاٌ ا في الهبت وؤلابشاء أو ًمىػه حله ئال بزلً: التي في ًذ الغٍش
ً
.  ما لم ًجػل وفاء الباقي ششػ

  ،أو بُذه الػحن لآلخش، الؼشف آلاخش الذاةً أو اإلاالً لهزه الػحن  ً ًْ ٌػني لى أن الصخص الزي غلُه الذ

ً  أو ٌعلم ما بُذه مً غحن ئال بهزا الُصلح، أن ٌعلؽ بػع اإلاإحل أو  ًْ اشترغ أال ًإدي ما غلُه مً د

بػع هزه الػحن فيهبه لها، فبحن اإلاإلف هىا أن هزا غحر مششوٍع؛ إلاا فُه مً أول اإلااٌ بالباػل، فهزا الششغ 

شس مً حهت 
ُ
ًترجب غلُه أن ًيىن غىذةٍز الُصلح غحر مششوٍع، وئهما ًيىن رلً غً جشاٍض؛ ألن هزا في ما ك

ي بحن الؼشفحن هما كاٌ الىبي صلى هللا غلُه وظلم إهما البيع عن »: الخػاكذ في ألاصل أهه البذ فُه مً التراض ٍ

ٌ «ثساٍا  ْم ﴿: ، وهللا ًلى
ُ
ىى ِّ

ن ثساٍا م   عَأ
ً
ازَأ  جَأ  ثِّ

َأ
ىن

ُ
ى

َأ
ن ث

َأ
 أ

َّ
ال [.  29: اليعاء ]﴾إِّ

  جم ًٍ
ًْ والتراض ي في مثل هزه الحالت في الحلُلت جم فُه ئلجاء هزا الصخص ألحل هُل حله أو اظدُفاء د

ً  أو يهب جلً الػحن، فلزلً امخىؼ ًْ . ئلجاؤه ئلى أن ٌعلؽ هزا الذ

 ٌكا :  ًٌ ًْ ٌٍ غلى هزه الصىسة؟ هىان د أو ًظؼ بػع اإلاإحل لُعجل الباقي، مً مىىم ًمىً أن ًأحي لىا بمثا

. مإحٌل ًظؼ بػع هزا اإلاإحل في ظبُل حعجُل الباقي

 فمارا ًمىً أن جمثل غلُه بهزه الصىسة: لى كلىا ،
ٌ
ً  غششة آالف وهي مإحلت ًْ . ئن الذ

ً ًْ  ٌعجل دفؼ ما بلي غلُه مً الذ
ً

 .ممىً ٌعلؽ غلُه خمعت آالف ششغ أن ًذفؼ حاال

ً  لم ًحل  ًْ ً  اإلاخبلي، ألن الذ ًْ  هصفها، بششغ أن ٌعجل الذ
ً

أحعيذ، ًظؼ بػع اإلاإحل خمعت آالف مثًل

ْل، أو هى هما ًىص غلُه الفلهاء بصلح الحؼُؼت، بأهه ًحؽ غىه شًِئا مً  بػذ، وهزا ما ٌعمى بظْؼ وحعجَّ

ً  في ملابلت أن ٌعجل له الىفاء،  ًْ  :وهره الصىز  اخحلف فيها الفلهاء الحليلة على كىلينالذ
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 والجمهىس إلاا مىػىا مً هزه الصىسة فجمهىس أهل الػلم غلى غذم حىاص مثل هزه الصىسة ششًغا، (1

ً  اإلاإحل باإلاعجل، فُيىن اإلاإحل وهى  ًْ الحظىا فيها أهه بهزه اإلاصالحت هأهما اشتري شًِئا مً الذ

 بخمعٍت، ولزلً مىػىا مً هزه الصىسة، وكالىا ئن هزه 
ً
ًٍ أكل وهى اإلاعجل، غششة أهثر مشتري بثم

 ئلى الشبا، ولزلً حػلىها مً أهىاع الُصلح الزي هى غحر مششوٍع مً كبُل الُصلح الزي 
ٌ
ػت الصىسة رَس

حل حشاًما  ٍو
ً

. ًحشم حًلال

وفي سواًٍت غىذ ؤلامام أحمذ وهزه الشواًت اخخاسها شُخ ؤلاظًلم ابً جُمُت وجلمُزه أًًظا ابً اللُم،  (2

ً  في :  فلالىائلى الجىاص، حىاص هزه الصىسة، ًْ بأهه ال ماوؼ مً أن ًخصالح غلى أن ًحؽ غىه بػع الذ

بأن ألاصل في اإلاػامًلث الحل، وكذ كشسها رلً ئرا جزهشون في أٌو : ظبُل أن ٌعجل له الباقي، وكالىا

حللٍت، وإلاا وان ألاصل هزلً وان غلى اإلااوؼ الذلُل وال دلُل، وأما الخػلُل اإلازوىس فلالىا هى حػلٌُل 

، وما 
ٌ
غلٌُل، مؼ الحلُلت وامل الخلذًش للٌى الجمهىس الغفحر مً أهل الػلم، فلٌى الجمهىس له هُبت

ًيبغي الحلُلت للمخفلهت أن ًدىاولىا كٌى الجمهىس في أي معألٍت واهذ غلى ظبُل الخللُل والخظػُف 

والىظم بالشزور أو غذم ألاخز بالذلُل أو هحى رلً، فًل ًظً ظانٌّ أو فًل ًظً بفلهاةىا الىشام ئنهم 

واهىا بمػضٌٍ غً الذلُل، أو غاب غنهم حعً الخػلُل، ولىنهم سحمهم هللا ًجتهذون فمنهم اإلاجتهذ 

. اإلاصِب، ومنهم اإلاجتهذ اإلاخؼئ، ولِغ الحم داةًشا مؼ الىثرة، وئهما هى ًذوس مؼ الذلُل

  ولزلً رهب شُخ ؤلاظًلم سحمه هللا حػالى ئلى مخالفت كٌى الجمهىس في هزه اإلاعألت، وصحح هزا لؤلصل

ً  اإلاإحل  ًْ ، هزا اإلاذًً  ميشغٌل بالذ
ٌ
الزي رهشهاه؛ وألهه أًًظا ًخحلم به ئبشاء الزمت؛ ألن الزمت آلان ميشغلت

ً  الزي له في ظبُل أن اإلاذًً   ًْ في مثالىا كبل كلٍُل غششة آالف، فحتى جبرأ الزمت ٌعجل للذاةً هزا الذ

ً ، فىًل الؼشفحن في الحلُلت معخفٌُذ، هزا بخعجُل  ًْ ٌعخفُذ شًِئا مً هزا الخعجُل باظلاغ بػع الذ

ً ، ففُه ئبشاء الزمت، وفُه الىفاء بالحم، ولِغ هى مً الشبا بل  ًْ ، وهزا باظلاغ بػع ما غلُه مً الذ ًٍ
ًْ د

هزا غلى غىغ : هى غىعه هما ًلٌى اإلاحللان شُخ ؤلاظًلم ابً جُمُت وابً اللُم سحمهم هللا حمًُػا، كالىا

ادة ألاحل بػذ الثبىث في إلاارا؟الشبا،  ً  بعبب ٍص ًْ  في الذ
ٌ
ادة ادة ألاحل، ًيىن هىان ٍص  بٍض

ً
ادة  ألن الشبا ًيىن ٍص

. الزمت، هما جلذم

ً  لخعجُل ألاحل، فهى بػىغ الشبا جماًما، فلمارا ًمخىؼ ًْ . وهزا بػىعه، فهزا فُه هلٌص في الذ

، إلاا رهشهاه، ال ظُما والخعجُل حاةٌض غلى اهفشاٍد بذون ئظلاٍغ، وؤلاظلاغ  ٌٌ كىيٌّ والحلُلت ئن هزا اللٌى كى

ً . حاةٌض غلى اهفشاٍد بًل حعجٍُل، فارا احخمػا ما الزي ًمىؼ مً أن ًيىن أًًظا حاةضٍْ

ً، وبه أخزث غذٌد مً اإلاجامؼ الفلهُت أًًظا اإلاػاصشة . وغلى هزا غمل هثحٍر مً الفلهاء اإلاػاصٍش

  ش بالجىاص ٌػني أن ذ أن أهبه جيبيًها ًلخبغ غلى هثحٍر مً اإلاشاهذًً ، رلً أنهم ًظىىن أن الخلٍش لىني هىا أٍس

ًيىن رلً مثبًخا في الػلذ غىذ الخػاكذ، وهزا ئرا جم فلِغ مً كبُل الُصلح الزي هحً بصذده آلان في ش يٍء، 

ٌٌّ وآلاخش مإحٌل، أو أحذهما له أحٌل وآلاخش له  وئهما هى في الحلُلت مً كبُل الخػاكذ غلى ثمىْحن أحذهما حا

، ألنهما افتركا غلى ثمىْحن لم البُػخحن في بُػٍت  وهزا أكشب ما ًيىن مً البُىع ئلى صىسة مارا؟أحٌل أبػذ، 

، لؤلكعاغ 
ً

ًخفلها غلى أي منهما، لى وان الػلذ مبرًما أهه في حاٌ حعجُل اإلاذًً الزي هى اإلاشتري للعلػت مثًل

اإلاخبلُت التي لم جحل؛ فاهه حُيئٍز حعلؽ غىه أسباح العىىاث الخالُت لعىت الخعجُل، لى أنهم اجفلىا غلى 
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ًٌ في العىت الثالثت، افتركىا غلى  ًٌ في العىت الثاهُت، وثم ًٌ في العىت ألاولى، وثم ما هى -هزا، ًيىن فُه ثم

. أثمان بػذد العىىاث- ثمىْحن

 ،م واإلاىؼ، لهزه الصىسة التي رهشها  وأكل ما ًلاٌ في ولزلً وان اللٌى بأن هزا محل اجفاٍق ال ًبػذ غلى الخحٍش

مثل هزه الصىسة أنها لِعذ هي الصىسة محل الخًلف، طْؼ وحعجْل، أو ما ٌعمى بصلح أو بُؼ الحؼُؼت، لزا 

ل التي جلتزم الظىابؽ الششغُت مً أنها جلشس في  ًلاٌ بأن ما جفػله بػع البىىن ؤلاظًلمُت أو حهاث الخمٍى

ل ظذاد ألاكعاغ اإلاإحلت فاهه   أو عجَّ
ً

ً  معجًل ًْ الػلذ، ئهه في حاٌ كام اإلاشتري الزي هى اإلاذًً ، بعذاد الذ

. ًخفم غلى الثمً في حُىه، أو ًصؼلح غلى رلً في حُىه ئرا جم الاجفاق

  ولزلً ال ًيبغي الالتزام، وال ًلضم رلً أًًظا غلى الذاةً وهى الباتؼ حتى ال ًظً ظانٌّ ئرا ، فهزا مخشٌج ششعيٌّ

والُصلح هى في الحلُلت بحعب سطا وهللا كذم الثمً ًجب غلًُ أن حعلؽ، ال ًجب رلً، هزا صلٌح، 

. الؼشفحن

ويجىش اكحضاء الرهب من الىزق، والىزق من الرهب، إذا أخرها بظعس يىمها وثلابضا في : كال زحمه هللا}

 {املجلع

  ظبم في باب الشبا، الىًلم غلى بُؼ الزهب بالزهب، والفظت بالفظت، وهحى رلً مً ألاثمان هما هى الحاصل

االث، الجىيهاث، الذوالساث، ورهشها غىذ رلً أهه ًجب الخلابع في اإلاجلغ غىذ  آلان في الػملت، الٍش

االٍث  االٍث بٍش اإلاصاسفت، ألن هزا هىٌع مً اإلاصاسفت بحن الػملخحن، فان واهذ الػملخان مً حيٍغ واحٍذ، ٍس

رهًبا بىسٍق، رهًبا - هما رهش هىا في هزا اإلاثاٌ-بالخماثل والخلابع، وئن واهخا مً حيعْحن، هما لى جلاطا 

 .حيعْحن مخخلفْحن، فػىذةٍز ًجب الخلابعبفظٍت، 

  ًٍ
ًْ  ، هى اشتري مىه هزه العلػت بذهاهحر هزا اإلاثاٌ الزي والخماثل ًيىن في مثل هزه الحالت ألنها اكخظاٌء لذ

ًزهشه اإلاإلف، ماةت دًىاٍس مً الزهب، فارا أساد أن ًلظيها، ًإديها بالفظت، فًلبذ مً هزه الششػحن اللزًً 

. رهشهما اإلاإلف

  جخم اإلاصاسفت في اإلاجلغ، ًلٌى أها ظأؤديها غً الزهب بىزا مً الذساهم أن جيىن في اإلاجلغ، : ول 

، ال، في اإلاجلغ، ًجب أن ًخم الخػاػي 
ً

حذدان وكًخا الحًلا مإحًل يىن رلً في وكٍذ الحٍم، ٍو الفظت ٍو

. والخلابع في اإلاجلغ

 ذ أو أن جيىن بعػش ًىمها، :الثاوي  آلان هم العػش، ًلٌى لً ئرا أخزها بعػش ًىمها، وهزا ٌػني أال جٍض

ذ أو أهلص مً ظػش ًىمها، فخيىن غىذةٍز اإلاصاسفت أو ًيىن الخلاض ي في هزه الحالت  جيىن أٍص

. باخخًلف الػملخحن مششوًغا بهزًً الششػحن

  والذلُل غلى هزا حذًث ابً غمش وفُه أهه ظأٌ الىبي صلى هللا غلُه وظلم ئوي أبُؼ ؤلابل كاٌ بالبلُؼ، فأبُؼ

بالذهاهحر وآخز الذساهم بذٌ الذهاهحر، وأبُؼ بالذساهم وآخز الذهاهحر، فِعأٌ الىبي صلى هللا غلُه وظلم ما 

بشسط أن ثحفسكا وليع بيىىما »: ال بأط أن جأخزها بعػش ًىمها، ًلٌى غلُه الصًلة والعًلم: الحىم، فلاٌ

ً  اإلاذًً  غً أثماٍن، فزلً هما رهشها مششوٌع، باغخباس ششوغ الصشف ألهه ،« شيءٌء  ًْ  فمتى صالح صاحب الذ

. صشف أثماٍن بأثماٍن، فُػخبر غىذ ظػش الُىم الزي جم فُه الصشف آلان، وفي اإلاجلغ هفعه ًخم الخلابع
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 {ومن وان له دْين  على غيره ال يعلمه املدعى عليه فصالحه على  شيٍء جاش: كال}           

  ،ا أن الُصلح غلى هىغحن، صلح ئكشاٍس، وصلح ئهياٍس والُصلح غلى ئهياٍس، هزا هى صلح ؤلاهياس، كذ جلذم أن بِىَّ

 إلاا آجًُ ًا شُخ ظػذ وأكٌى بُني وبِىً بٌُؼ، وأوي ٌػني أن ًيىن أحذ اإلاخصالححن غحر ملّشٍ بذغىي آلاخش،

، وأهً أخزث هزه العلػت وما أدًخني ثمنها، وثمنها خمعت آالف، وأهذ ما جزهش شًِئا مً 
ً
بػُذ غلًُ ظلػت

ذ أن جفخذي الزهاب للمحىمت، وسبما أًًظا جفخذي الُمحن ألهه ال بِىت غىذي أها غلى هزا،  هزا، فتًر

. فخصالحني غلى مثل هزا

  وهزا الُصلح الزي هى غلى ئهياٍس، أو صلح ؤلاهياس، كذ اخخلفىا فُه،هزا مشاد اإلاإلف هىا 

   مً ًشي غذم حىاصه، - والشافعي–فثم مً الفلهاء 

 ،بػخً لىً الجمهىس غلى الجىاص بششغ أن ٌػخلذ اإلاذعي لهزا الُصلح 
ً

 أي أغخلذ أها إلاا أكٌى ئوي فػًل

هزه العلػت، وأهً ما ظذدجني ثمىه، وئوي أػالبً بهزا اإلابلغ، وأصالحً غلُه، أغخلذ أحلُت ما 

، وهزلً اإلاذعى غلُه ٌػخلذ في هزه الحالت بأحلُت بشاءجه وئهما ًصالح ألحل هما رهشها افخذاء  أكٌى

الػىذ وما كذ ًصِبه مً الخلاض ي غىذةٍز أو الخصىمت مؼ هزا الصخص، فُخصالحان غىذةٍز هزا 

الُصلح اإلاعمى بصلح ؤلاهياس، كؼًػا للخصىمت، وألاصل في مثل هزا الحل هما هى مزهب حمهىس أهل 

. الػلم

 {وإن وان أحدهما يعلم هرب هفظه فالُصلح في حله باظلٌء : كال}           

  وػم إلاا رهشهاه كبل كلٍُل .

 {ومن وان له حمٌّ على زجٍل ال يعلمان كدزه فاصعلحا عليه جاش}           

  والُصلح غً اإلاجهٌى اخخلف فُه الفلهاء، ٌػني ما ئرا جصالحا غلى أمٍش ، هزا ما ٌعمى بالُصلح غً اإلاجهٌى

ًىا، لِغ ُملذًسا،  ًْ أها أرهش ئهً فاإلاالىُت والحىابلت ًشون حىاص هزا الىىع مً الُصلح، ظىاًء وان غًُىا، أو د

ذ مني   أخزث مني اشتًر
ً

ذ مني ظلؼ ًا شُخ صهُب، ولىً ما أدسي هم ملذاس هزه العلؼ، ٌػني هل مثًل اشتًر

، فلِغ ثم الحلُلت حضٌم بخحذًذها أو ملذاسها
ً
 أو أسبػت

ً
. هخابحن أو ثًلثت

  ذ أن هصؼلح غىذةٍز غلى مثل ، وعِىا الثمً، هل الثمً ألف أو ألفحن أو ثًلثت أو أهثر، فجًر
ً

أو الػىغ، مثًل

هزا، ًلٌى ئن هزا حاةٌض، وهزا اإلازهب غىذ الحىابلت وأًًظا وان مػهم في رلً العادة اإلاالىُت، بخًلف بػع 

ٌٌ كىيٌّ بىاء غلى ألاصل، وألن مثل هزه  الفلهاء الزًً ًمىػىن مً هزه الصىسة، والظاهش أن اللٌى بالجىاص كى

 ، ٌٌ اإلاصالحت ًترجب غليها ئنهاء الخصىمت، وكؼػها، وألهه ال ظبُل ئلى رلً ئال بزلً، بما أن هزا الش يء مجهى

 ئلى رلً، 
ً

وثم حم غلى أحذهما، ال ٌػلمان كذسه، وأسادا ئبشاء رمتهما، فػىذةٍز هزا مما ًمىً أن ًيىن ظبًُل

ث دسظذ بُنهما،  ولػل مً أدلت رلً ما حاء غً سحلْحن اخخصما ئلى الىبي صلى هللا غلُه وظلم في مىاٍس

، وعِذ، وال ٌػشف ملذاسها بػذ، فلاٌ الىبي صلى هللا غلُه وظلم
ٌ
، »: دسظذ، كذًمت إهىم ثخحصمىن إليَّ

وإهما أها بشسٌء ولعل بعضىم يىىن ألحن بحجحه من بعٍض، فمن كضيد له بششيٍء، فئهما أكضشي له 

. «بلععٍة من الىاز
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  ،وهزا ًذٌ غلى الحلُلت كشب هزه الللىب فخأثش الشحًلن بهزه اإلاىغظت، وكاٌ ول واحٍذ منهما ألخُه خز حلي

 .وجأثشها باإلاىاغظ الششغُت مً الىخاب والعىت، وهزا غًلمت حُاة هزا الللب، وعأٌ هللا أن ًحيي كلىبىا

 ث التي «أما إذا كلحما ذلك فاذهبا فاكخظما»: فلما كاال رلً، كاٌ الىبي صلى هللا غلُه وظلم  جلً اإلاىاٍس

خحشي ثم لُحلل ول واحٍذ ، «ثم ثىخيا الحم، ثم اطتهما»بِىىما،  ول واحٍذ ًلترع غىذةٍز بػذ أن ًخىخى ٍو

فُما كذ ًيىن صاد غلُه أو هلص، وهزا مً أحمل ما أهذ ساٍب في الُصلح، ولم لم ًجْض مثل هزا « مىىما صاحبه

. الىىع ألفف ى رلً لظُاع الحلىق، واوشغاٌ الزمم بمثل جلً الصىس 

.  الىوالة           باب

هحاب الىوالة : كال زحمه هللا}

 في ول ما ثجىش الىيابة فيه، إذا وان املىول والىهيل ممن يصح ذلك مىه
ٌء
 {وهي جائص 

 ،ع، واإلاشاد بها اظدىابت حاةض الخصشف فُما جذخله الىُابت  اظدىابت حاةض الخصشف، ٌػني الىوالت هي الخفٍى

ششع فُه الىُابت، أو ججىص فُه الىُابت
ُ
. ئهابخه في ما ح

  ومً هزا ًدبحن لً أن،  الىوالة لها أزوانٌء

  وهى اإلاعخيُب، وهى ألاصُل الزي صذسث مىه الىوالت وؤلاهابت لغحرهاإلاىول، :  ول  .

 هى الىهُل، :الثاوي ٌ .  وهى الىاةب، الزي أرن له بالخصشف، مً ِكَبل ألاصُل ألاو

 شاد بالصُغتالصُغت :الثالث ٌٍ أو فػٍل : ، ٍو . ما ًذٌ غلى ؤلارن، مً كى

 في اإلاىول فُه،: السابع 
ً

 فان وان رلً في البُؼ، وان غلذ البُؼ هى اإلاىول فُه، وئن وان رلً مثًل

 في هبٍت، وان اإلاىول فُه الهبت وهحى رلً
ً

 . وكٍف، وان غلذ الىكف هى اإلاىول فُه، وئن وان رلً مثًل

 .شسوط الىوالة           

  في ول ما ججىص الىُابت فُه، ئرا وان الىهُل واإلاىول ممً ًصح رلً : كاٌ اإلاإلف هىا : ول 
ٌ
وهي حاةضة

 .فًلبذ أن ًصح رلً مً الىهُل واإلاىولمىه، وهزا مً ششوغ الىوالت، 

، ئرا وول مً 
ً

ششع له أن ًىول في هزه الصىسة، هما لى وان مىهًل ٌُ  كذ ال ًيىن الىهُل مما 
ً

فمثًل

غحره، فما ًجىص أن ًىول ئال بارن الىهُل، هما ظُأحي، وهما لى وان رلً في ما ال حششع فُه الىُابت، 

ذ بمثل هزه الصىسة، ئرا وان اإلاىول والىهُل ممً ًصح رلً مىه، ٌػني لى وان  وئن وان اإلاإلف ًٍش

، فاهه غىذةٍز ال ًيىن أو ال ٌششع وال جصح مىه الىوالت، 
ً

 صغحًرا، غحر ميلٍف، أو لم ًىً غاكًل
ً

مثًل

 ٌ . مً ششوغ الىوالت أن ًيىن الىهُل واإلاىول حاةضْي الخصشف: ولزلً هلى

 حػُحن الىهُل، :الثاوى ٌ وولذ هزا مً غحر حػُحٍن، أو أحذهما :  فًلبذ أن ًيىن الىهُل مػًُىا، ما جلى

جىص أن جىول الاثىحن أو الثًلثت حمًُػا، لىً أن جىول أحذهما  مً غحر حػُحٍن، فًلبذ مً الخػُحن، ٍو

مً غحر حػُحٍن، هزا ًترجب غلُه هىٌع مً ما ًمىً أن ًيشأ في الػلىد مً خلٍل، غىذ غذم الخػُحن؛ ألن 

الىوالت غلٌذ فُه آثاٌس، وجترجب غلُه التزاماث وحلىٌق، فًلبذ مً الخػُحن غىذةٍز، حتى ال ًلاٌ فُما 

، لي، ال 
ً

بػذ، وهللا أها ما كصذث هزا، أها وولذ هزا، فلما باغً هزا ظُاسحي، أغذ هزا لِغ وهًُل
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ذ هزا، وأها ما غُيذ أحذهما، فُترجب غلُه مثل هزا ؤلاشياٌ الىبحر أهه ًخصشف  أكصذ هزا، ئهما أٍس

 غً اإلاالً
ً
. هُابت

، في حلىق هللا التي ال جذخلها الىُابت، 
ً

وأًًظا أن ًيىن مما جذخله الىُابت، فمً ظُأحي في الخىهُل مثًل

. والحذود واللصاص، غحر مششوٍع، وال ًصح رلً غىذ رلً

 غحر محذدٍة،البذ أن جيىن الىوالت بش يٍء مػلىٍم، :الثالث 
ً
ػلم، جىوله ووالت ٌُ   فما جيىن الىوالت بما ال 

 . الىوالة          أهىاع

  ول الىىع : ، عخلضم رلً بُان حيغ هزه ألاغماٌ التي فالىوالت منها ما هى غامٌّ  في ول ش يٍء جىوله، َو

، واإلاشافػت، وغحر رلً مً الصىس في أمىالي  جىوله فيها، في البُؼ والششاء، وؤلاحاسة، واللبع، والخىاٌص

، ٌػني ظاةش ألامًلن أو في 
ً
 غامت

ً
التي أملىها هىا، ٌػني في هزا البلذ، وفي ظاةش البلذان، ئلى آخشه، ووالت

. ظاةش ألامًلن والخصشفاث التي جذخلها الىُابت

 جحذد له، جىوله في غلذ بٍُؼ مػحٍن، فأما هزا ما ًيىن مً ما ٌعمى بالىوالت الخاصت، :الىىع الثاوي 

الثاوي فهى ما ًمىً أن هلٌى ئهه اوػلذ اجفاق الفلهاء غلى حىاصه، هى الىوالت الخاصت، وأما الػامت 

فلذ اخخلفىا فيها، وألاكشب وهللا أغلم صحت أًًظا الىوالت الػامت، الظُما ئرا وان هزا الػمىم هما 

رهشها ال ًفف ي ئلى حهالت، وئهما أكمخه ملامً في ول ما جذخله الىُابت، وآلان غىذها في مثل هزه 

. الىواالث، ًزهشون ول ما ًمىً أن ًشد مً ألامىس التي جلؼ غليها الىوالت

  غىذ هزا مً رلً، ٌػني ألن الىوالت ً
َّ
 أن ًلىم بهزا، فلذ ال ًمى

ً
فان هذَّ غً رلً في ش يٍء، وأساد شخٌص مثًل

 في هخاباث الػذٌ والخىثُم، غمىم الحلُلت 
ً

ال حشمل هزا الىىع، فالىوالت الػامت التي غليها الػمل، غىذها مثًل

 ،
ً
، الىوالت غىذةٍز، ولى واهذ شاملت

ً
ٌٍ فخيىن واضحت مإػٌش، بحُث ال ًترجب غلى رلً أي خًلٍف أو ئشيا

ششع في ول ما جذخله الىُابت ُِ . وألاصل هى الجىاص؛ ألهه ئرٌن في الىُابت، ف

  ٌ ٍ غليها، فممىً ًلى
ٌّ ٌٍ أو فػٍل دا ارهب غني، ارهب فبؼ واشتِر غني، أو وولخً في هزا، أو : وجصح بيل كى

ذ   شًِئا ًذٌ غلى أهً جٍش
ً

 غني في هزا، أو حػؼُه مثًل
ً
أرهذ لً في أن جلىم بىزا وهزا، أو ًا فًلن جصشف هُابت

 مػحٌن هما كلىا 
ٌ
ٌٌّ غلى الىوالت، وجصح مػه، وال ٌشترغ لها لفظ مىه أن ًلىم بهزا الػمل ملامً، ول هزا دا

في البُؼ، ئرا هىخم جزهشون رلً، حُث كشسها أن هزه ألاظماء أحياٌم جترجب غليها آثاسها، وهي في الحلُلت لم 

ًأث لها حذٌّ في اللغت، وال في الششع، فُيىن غىذةٍز مشحػها ئلى الػشف، فيل ما دٌ غلُه الػشف منها، صح 

 .غىذةٍز الػمل به، ما لم ًخالف ششًغا هما جلشس 

 .الحلىق التي ثجىش فيها الىوالة           

 هي على كظمين حلىق هلل جعالى، غلى هزا الىحى، هى:  

  ال جذخلها الىُابت، منها - ظبحاهه وحػالى- فلِغ ول الحلىق اإلاخػللت باهلل مىه ما جذخله الىُابت، : ول

، والضواة، فخجىص فيها الىُابت، ولزلً وان مً أدلت الىوالت، 
ً

ما جذخله الىُابت، والػباداث اإلاالُت مثًل

ا﴾: كىله حػالى ْيهَأ
َأ
ل  عَأ

َأ
ين لِّ امِّ عَأ

ْ
ال ينِّ وَأ اهِّ ظَأ

َأ ْ
امل اءِّ وَأ سَأ

َأ
ل

ُ
ف

ْ
ل  لِّ

ُ
ات

َأ
ك

َأ
د ا الصَّ مَأ

َّ
ه ، الػاملحن غليها هم [60: الخىبت] ﴿إِّ

. وهًلٌء لإلمام في حمؼ الضواة، وفي جىصَػها
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 وبالخالي ًلاٌ في أن الىوالت ال جذخله الىُابت، وهي الػباداث البذهُت اإلاحظت، والصًلة وهحىها، :الثاوي 

ششع في أن جىول شخًصا ًصلي غىً، ال ًصح هزا، ال مىً وال مىه
ُ
. ال ح

 ،أما حلىق آلادميين، فهي هرلك على هىعين 

   بمػنى أن اإلاشاد ئًلاع هزا حلىٌق جذخلها الىُابت، وهي التي جخػلم بفػل الفاغل، ال بصخصه، : ول 

، وؤلاحاسة، والهبت، وهحى رلً مً أهىاع ألافػاٌ، أو الحلىق، وهي في حملتها، أو في 
ً

الفػل، والبُؼ مثًل

، هما جصح أًًظا في غحر الحلىق اإلاالُت بهزا اللُذ
ٌ
. هثحر منها، هي حلىٌق مالُت

 ششع فُه الىوالت  :الثاوى
ُ
أما ما ال جذخله الىُابت، فهى الزي ًخػلم بصخص الفاغل هفعه، هزا ال ح

 ألن ألاًمان البذ فيها مً أن جيىن غلى وفم الىُت، فًل ًخصىس هزا مثل الحذود واللصاص، وألاًمان؛

أو ال جخصىس فُه الىوالت، ومثلها الشهادة، الشهادة البذ فيها مً سؤٍٍت وظماٍع، فيىن شخٍص ًىول 

، وال جذخله الىُابت، وول أًًظا ما وان مً ألاغماٌ محشًما، فًل  ٌٍ آخش بالشهادة غىه، هزا غحر ملبى

 غْصب أمىاٌ 
ً

ششع فُه الىُابت؛ ألهه ال ًجىص للمشء أن ًباششه، فىُف ًجىص أن ًىِب فُه، همثًل
ُ
ح

الىاط، أو هحى رلً، والظهاس أًًظا ًىص غلُه الفلهاء، وغحر رلً مما هى مػلىٌم، وكذ حاءث ألادلت 

: غلى هزا ألاصل، الزي هلشسه، في مششوغُت الىوالت، فُما جذخله الىُابت، ورلً مثل كىله حػالى

ُه﴾
ْ
ى ِّ
ٍق م 

ْ
ش م بسِّ

ُ
ى ثِّ

ْ
أ يَأ

ْ
ل
َأ
اًما ف عَأ

َأ
ى ظ

َأ
و
ْ
ش

َأ
ا أ هَأ يُّ

َأ
ْس أ

ُ
ىظ يَأ

ْ
ل
َأ
دْين  ِّ ف

َأ ْ
ى امل

َأ
ل هِّ إِّ رِّ

ْم هَأ
ُ
ى كِّ زِّ

م بىَأ
ُ
ه

َأ
د حَأ

َأ
ىا أ

ُ
ث اْبعَأ

َأ
: الىهف] ﴿ف

، فهم كذ وولىه، وهزا مما لم ًخالفه ششغىا، وهزه الىوالت في ما ًخػلم بفػل الفاغل ال [19

 في مثل هزه الصىسة، 
ً
بصخصه، بأحذ الػلىد اإلاالُت وهى حمٌّ مً حلىق آلادمُحن، فياهذ مششوغت

ا - صلى هللا غلُه وظلم-والىبي  ًُّ ل غل
َّ
ل أًًظا في بػع الػباداث، هما وو

َّ
- سض ي هللا حػالى غىه-كذ وو

في هحش هذًه، وهزا مً الػباداث التي اإلالصىد منها الفػل، وهى الىحش، وكذ جم هزا، ولم لم ًباششه 

اإلاشء هفعه، هما هى حاصٌل غىذ هثحٍر مً الىاط آلان، ًىولىن في هذاًاهم، وفي أطاحيهم، ولى كلىا 

، وهى أًًظا 
ٌ
 هبحرة

ٌ
ل - غلُه الصًلة والعًلم-بػذم مششوغُت رلً، لترجب غلُه الحلُلت مشلت

َّ
وو

، في اللصت اإلاػشوفت التي ظيشحر ئليها 
ً
، وهزا -ئن شاء هللا حػالى-غشوة الباسقي في أن ٌشتري له شاة

ىفي فيها ؤلاحماع اإلاىػلذ غلى  ، ٍو
ٌ
ٌٌّ غلى مششوغُت الىوالت، والحلُلت ألادلت في الىوالت هثحرة دا

 ٌ خجٌز هزا غلى الىوالت الخاصت، وأًًظا ًمىً أن هلى ئن الىوالت الػامت : صحتها، مً حُث الجملت، ٍو

. كذ صححها هثحٌر مً الفلهاء، وغلى سأظهم الحىفُت واإلاالىُت

 ،وهى ما ًمىً أن وعمُه مً الحلىق ما ال جذخله وال ًجىص الخىهُل في ما ال ًجىص أن ًباششه ئال اإلاشء بىفعه 

الىُابت هما جلذم، والىزوس، وألاًمان، واللػان بحن الضوححن غلى ظبُل اإلاثاٌ، وهىزا هما رهشها في ألامىس 

. اإلامىىغت ششًغا

، : كال} ل والىهيل ممن يصح ذلك مىه، وهي علدٌء جائصٌء ِّ
 
 في ول ما ثجىش الىيابة فيه، إذا وان املىو

ٌء
وهي جائص 

. {ثبعل بمىت ول واحٍد ممهما، وففسه لها، وجىىهه، واللجس عليه لظفٍه 

   شاد بالجىاص هىا؟ ًُ وهي غلٌذ حاةٌض، ومارا 

  ٌ  في ول ما ججىص الىُابت فُه، ثم سحؼ وكاٌ: كاٌ في ألاو
ٌ
  هل هزا جىشاٌس؟ أم مارا؟وهي غلٌذ حاةٌض، : وهي حاةضة



9 

. {هى جىشاٌس }

. هزا حىاٌب، والجىاب آلاخش

. {لِغ جىشاًسا}

إلاارا لِغ جىشاًسا؟ ما الفشق ًا شُخ ظػذ؟ 

. {ألاٌو أساد به الحىم الششعي، والثاوي مً حهت اللضوم وغذمه}

  ذ أن ألاٌو مً حُث الحل والحشمت، والثاوي مً حُث حىاص الفسخ وغذمه، فالجىاص ًؼلم غىذ ٌػني جٍش

 في ول ما ججىص الىُابت فُه ئلى آخشه، أساد بزلً الحل : الفلهاء بهزًً اإلاػىُحن، فلما كاٌ في ألاولى
ٌ
وهي حاةضة

وهي غلٌذ حاةٌض، جبؼل بمىث ول : مً حُث الحىم الخيلُفي، والصحت مً حُث الحىم الىطعي، وإلاا كاٌ هىا

أن ًخمىً : واحٍذ منهما وفسخه، غلمىا أن اإلاشاد بها في مثل هزه الصىسة، الجىاص اإلالابل للضوم، ومػنى الجىاص

. ول واحٍذ مً الؼشفحن مً فسخ الػلذ بذون ئرن الؼشف آلاخش وسطاه

، هما هى البُؼ وؤلاحاسة وهحى رلً مً الػلىد، 
ٌ
فهزا ٌػني أهه لِغ ألحٍذ مً الؼشفحن أن أما ئرا كلىا هي الصمت

.  ًفسخ ئال بارن الؼشف آلاخش

 ٌوهزا كذ اوػلذ غلُه ؤلاحماع، أهه ما جلضمً الىوالت، هػلٍذ مً الػلىد الًلصمت بل ًجىص وهي غلٌذ حاةٌض، : كا

 وهزا الحلُلت كاةٌم غلى أن الىوالت لً أن جفسخ الػلذ في أي وكٍذ هىذ أهذ الىهُل أو اإلاىول، ال ئشياٌ،

ل، وبزٌ هفٍؼ مً حهت الىهُل، فلم  ِ
ّ
هي بزٌ هفٍؼ مً حهٍت، ومً حهٍت أخشي هي ئرٌن، فهي ئرٌن مً حهت اإلاىو

ًلضم أيَّ واحٍذ منهما الالتزام بهزا، ال ًلضمً أهذ أن جظل آرًها، هما ال ًلضمه هى أن ًبزٌ هفػه داةًما، ولزلً 

لاٌ ئن الىوالت غلذ ئسفاٍق، هما أًًظا كشس الفلهاء، وئرا واهذ غلذ ئسفاٍق، فهي ال جلضم؛ ألن ؤلاوعان فيها : ًُ

فسخ، وهزا ٌػني أنها ئرا لم جخشج غً هزه الصىسة،  ، فُجىص غىذةٍز أن ًىصشف غً هزا الػلذ، ٍو ًٌ محع

شاد بالخىول هىا   ًخىول ٍو
ً

، أخزث حىم غلذ ؤلاحاسة، همً مثًل
ً
بمػنى ئرا خشحذ ئلى ؤلاحاسة، فصاسث مإاحشة

يىن الحىم  غ بػلٍذ آخش، الصٍم، وهى غلذ ؤلاحاسة، ٍو مً الىوالت غً غحره بأحشٍة مػُىٍت، فُيىن غىذةٍز كذ جلبَّ

. فُه والحىم هىان

  وهزا ألاصل وهى أن الىوالت غلٌذ حاةٌض، ًلاٌ فُه وفي ظاةش الػلىد الجاةضة، ئن هزا الجىاص ما لم ًترجب غلى

ً  طشٌس مً الفسخ ًْ  جاحٍش مً الخجاس، واظخلبل أمىاٌ الىاط أحذ اإلاخػاكذ
ً

، فلى أن شخًصا جىول غً مثًل

غىه، وإلاا لم ٌػلم الىاط غً الخاحش شًِئا، ولم ًلفىا غلُه، وال غلى أثٍش له، ثم إلاا احخمػذ ألامىاٌ غىذ هزا 

ال، أمىالىم رهبذ : ػُب أغذ ئلُىا أمىالىا، كاٌ: الىوالت غلٌذ حاةٌض، وأها أفسخ هزا الػلذ، كلىا: الشحل، كاٌ

الخاحش ال أدسي أًً هى، وهحً ال وػشف ئال أهذ، واظتهمىا، أو ظاهمىا : ئلى الخاحش، ػُب وأًً الخاحش؟ كاٌ

مػً، ودفػىا اإلااٌ لً، وكذ غشسجىا أهذ بثىاةً، وهجاح هزا اإلاششوع، فػىذةٍز ال جيىن الىوالت غلًذا حاةًضا، 

وئهما الصًما، إلاا ًترجب غلى الفسخ هىا مً طشٍس غظٍُم، ئال ئرا ُطمً هزا الظشس، هما كشس غحر واحٍذ مً 

. الفلهاء، وابً سحب وغحره

 ٌل ًيخلل فُه حم جبؼل بمىث ول واحٍذ منهما، : كا ِ
ّ
فمىث الىهُل ًفلذه اللذسة غلى الخصشف، ومىث اإلاىو

 وهزه الصىسة ألاولى مً الخصشف في مثل جلً ألامىاٌ ئلى الىسثت، فخبؼل الىوالت غىذةٍز، وهزا محل خًلٍف،

. الصىسة الثاهُت، جفظل ًا شُخ. صىس بؼًلن الىوالت
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. {وففسه لها، وجىىهه، واللجس عليه لظفس: كال}          

  ،ل الىوالت مً الىهُل بؼلذ ِ
ّ
وهىزا لى فسخ الىهُل جلً الىوالت؛ ألنها غلٌذ حاةٌض، وهزا محل ئرا فسخ اإلاىو

. ئحماٍع 

 ،بؼلذ الىوالت؛ ألن اإلاجىىن ال ًصح جصشفه، ال في وحىىهه والحجش غلُه لعفٍه أًًظا مً اإلابؼًلث ًَّ  ئرا ُح

شئىهه، وال في شئىن غحره مً باب أولى، وهزلً ئرا ُحِجَش غلُه لعفٍه فُه، فاهه غىذةٍز ال ًملً الخصشف؛ 

 لغحره، وهزا 
ً

ألهه ظفٌُه، وهى ال ًملً الخصشف في حم هفعه، هما هى الحاٌ في اإلاجىىن، فىُف ًيىن وهًُل

.  باجفاق ألاةمت

. {وهرلك الشسهة، واملظاكا ، واملصازعة، والجعالة، واملظابلات: كال}           

 ،مً الؼشفحن، فخبؼل بفسخ أحذهما، أو مىجه، أو حىىهه، أو الحجش غلُه، لعفٍه فُه 
ٌ
 ول هزه غلىٌد حاةضة

. وهزا أساد به اإلاإلف أن ًلشس الحىم في الػلىد الجاةضة، بمىاظبت رهشه في الىوالت

ا: كال}         
ً
ا أو عسف

ً
. {وليع للىهيل أن يفعل إال ما ثىاوله إلاذن لفظ

 ،ألهه ئهما صح له أن ًخصشف هزا الىهُل في ماٌ مىوله بحعب الىوالت وبعببها، فىحب الاكخصاس غلُه فيها 

، وكلذ
ً

ل في أن ًخاحش في هزا اإلااٌ، أغؼُخه أهذ ماال ِ
ّ
 وو

ً
جاحْش فُه، فخاحَش، ثم اظخذان لصالح : فلى أهه مثًل

 مً البىً أًًظا، هما حصل في ما ًخػلم باإلاخاحشة في ألاظهم، البػع أخز 
ً

ًل هزا اإلااٌ، ٌػني أخز جمٍى

ل في اإلاخاحشة في هزا اإلااٌ، فُظمً غىذةٍز لى خعش، هزا اإلابلغ  ِ
ّ
ل في هزا هزا، وئهما وو

َّ
ًلٍث، لىىه لم ًىو جمٍى

ل فُه وججاوص  ِ
ّ
ً غىذةٍز هزا الىهُل؛ ألهه في الحلُلت حػذي ما وو . ًظمَّ

 ٌل هى، فُجب غلُه أن ًيىن أمًُىا في رلً، وال ًجىح ئلى جىهُل ولِغ له جىهُل غحره، : كا ِ
ّ
ٌػني أًًظا ئرا وو

ذ هى دون غحره، ِصَذ في هزه الىوالت، وأٍس
ُ
ل، غحره؛ ألهه ك ِ

ّ
 ولهزا أثٌش مػخبٌر، ما لم ًىً رلً مأروًها مً ِكَبل اإلاىو

ل غلى  ِ
ّ
فان وان كذ أرَن، أو ُغِلَم أهه ًأرن، أو شاع بحن الىاط الخىهُل في رلً، ولم  ًصذس مً الىهُل أو اإلاىو

ا في مثل هزه الصىسة
ً
ا، فُيىن واإلاششوغ ششػ

ً
.  الىهُل ما ًمىػه مً رلً، فيان واإلاػشوف غشف

له: كال}           ِّ
 
. {وليع له ثىهيل غيره، والشساء من هفظه، وال البيع لها، إال بئذن مىو

  له مىه، فاهما سطُه دون غحره، ما لم ًأرن هما هما ِ
ّ
ل غحره؛ ألهه ًخالف ما أساده مىو ِ

ّ
أهه لِغ له أن ًىو

. رهشها، فارا أرن، فهزا محل ئحماٍع 

  ٍششع له أن ٌشتري مً هفعه، وال أن ًبُؼ لها؛ ألهه ال ٌعلم مً  همٍت، ومً محاباة ٌُ ، فلما هزلً أًًظا ال 

 ٌ ششع لً أن جبُػها غلى هفعً، فخلى ٌُ لخً أها ببُؼ هزه العلػت، ما 
َّ
 غً فًلٍن، أبُؼ هزه : وو

ً
بصفتي وهًُل

 ٌ وبصفتي فًلن أها أشتريها، فخخىلى ػشفي الػلذ، وهزا مما مىػه هثحٌر مً : العلػت، ثم جفترق هىزا، وجلى

الفلهاء، وهى اإلازهب غىذ الحىابلت، والحىفُت، والشافػُت، إلاا رهشهاه مً التهمت التي ال جىفً غىه غىذ جىاوله 

ل ِ
ّ
؛ ألهه امخثل أمش اإلاىو ص اإلاالىُت رلً، بششغ غذم اإلاحاباة، وهزا كىيٌّ . لهزا الػلذ مً ػشفحن، وحىَّ

. {وإن اشتري إلاوظان ما لم يأذن له فيه، فأجاشه جاش: كال}           
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 ،ل حاص ِ
ّ
 ورلً لحذًث غشوة الباسقي، إلاا وئن اشتري ؤلاوعان ما لم ًإرن له فُه مً ِكَبل اإلاىول، فأحاصه اإلاىو

له الىبي - صلى هللا غلُه وظلم-أرن له الىبي 
َّ
، - صلى هللا غلُه وظلم-أن ٌشتري أو وو

ً
وأهابه أن ٌشتري شاة

 
ً
، واشتري بالثاهُت شاة

ً
ً، فاشتري بأحذهما شاة فزهب واشتري الشاة بىصف دًىاٍس، واشتري أو أغؼاه دًىاسٍْ

. بشاٍة ودًىاسٍ - صلى هللا غلُه وظلم-أخشي، ثم باع التي اشتراها، وسحؼ للىبي 

  صلى -هى أخز اإلابلغ، واشتري به شاجْحن، وباع ئحذاهما، وأحى بها ٌػني بشاٍة ودًىاٍس، بهزه الصفلت، فلاٌ الىبي

ل، مؼ أن الىبي ،«بازن هللا لك في صفلة يميىك»: هللا غلُه وظلم ِ
ّ
صلى - وهزا ًذٌ غلى أهه متى أحاصه اإلاىو

ئهما أرن له أو أهابه في ششاء شاٍة، لىىه أخز اإلابلغ، واشتري به شاجْحن، ثم أغاد دًىاًسا ئلى - هللا غلُه وظلم

الشاة التي أساد - صلى هللا غلُه وظلم-ببُؼ ئحذي الشاجحن، مؼ حعلُمه للىبي - صلى هللا غلُه وظلم-الىبي 

صلى هللا غلُه -والذًىاس، فُيىن غىذةٍز جصشف في الشاة الثاهُت، واشتراها مً غحر ئرٍن، لىً أحاصه الىبي 

 فذٌ غلى أهه ئرا أحاصه، وهزا ما ٌعمى بالػلذ اإلاىكىف، ،«بازن هللا لك في صفلة يميىك»: وكاٌ- وظلم

. ًصح غىذةٍز 

. {وإال لصم من اشتراه: كال}           

  ،فُلضمه أن ًذفؼ الثمً الزي اشتراه به، أو كام وئال لضم مً اشتراه في ما لم ًجضه، فاهه غىذةٍز ًيىن الصًما

 .فُه مً غمٍل لم ًإرن له فُه

 

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأثباعه، وطلم جظليًما هثيًرا إلى يىم الدين

 

 


